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Norrbottens Kustfiskares PO

Vår producentorganisation organiserar närmare 40 yrkesfiskare,
som alla är registrerade småskaliga kustfiskeföretagare, i
Bottenviken längst norrut i Östersjön.
Vårt pelagiska fiske bedrivs under den isfria perioden från maj till
oktober och de huvudsakliga arterna är siklöja, vild och odlad lax,
strömming, sik, abborre och på senare år karpfiskarna brax och id.
Länets yrkesfiskare äger sedan november 2010 unisont varumärket
Kalix Löjrom som har Europas högsta livsmedelsskydd, , Skyddad
Ursprungsbeteckning (SUB/PDO).

Kortfakta om NKFPO
Norrbottens kustfiskare är organiserade i två föreningar,
- Norrbottens Kustfiskares PO, en ekonomisk förening
- Norrbottens Kustfiskarförbund, en ideell förening
Norrbottens Kustfiskares PO har ett verksamhetsmässigt huvudansvar för allt fiske,
trålfisket efter siklöja och garnfisket efter siklöja, strömming, lax mm.
Av de 35 yrkesfiskare som har tråltillstånd för siklöja är
- 31 medlemmar i NKFPO, 3 i SFPO och en är oorganiserad
- 14 verksamma i Luleå, 13 i Kalix, 6 i Haparanda, 2 i Piteå
- 9 skrivna ute i skärgården, övriga på fastlandet med skärgårdsutsikt
Norrbottens Kustfiskarförbund finns kvar som egen juridisk person för att främja
yrkesfisket och för att förvalta och utveckla ”varumärket” Kalix Löjrom. Ett varumärke
bör inte ägas av ett företag eller en ekonomisk förening. Förbundet var tidigare
avdelning 68 inom SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund.

Skärgårdsutveckling
med perspektiv från regionens yrkesfiske
Det finns flera benämningar
på våra kust- och
skärgårdsområdens aktiva
småföretagare

Landsbygdsutvecklare
Skärgårdsutvecklare
Samhällsutvecklare på
landsbygden
Besöksnäringsorganisationen
Swedish Lapland Visitors Boards
benämning på aktiva
samhällsutvecklare utanför
tätorterna

Gemensamt för dem är att
de kämpar mot negativa
trender motiverade med
samhällsekonomiska
perspektiv som

Urbanisering
Centralisering
Storskalighet
Kostnadseffektivitet

Lite om strategins ekonomiska mål
Svenskt fiske och vattenbruk är konkurrenskraftiga och lönsamma näringar som
bidrar till sociala och kulturella värden i hela landet.

Myndigheterna skapar
förutsättningar att bo, leva och
verka i hela landet genom att
främja hållbara näringar, med
hänsyn till bland annat
småskaligt yrkesfiske

Konkurrenskraft

Lönsamhet
Sveriges attraktionskraft som
besöksdestination har ökat
genom hållbart fiske och
fisketurism. Humankonsumtion
och avsättning för svenska
fiskprodukter har ökat på den
inhemska marknaden.
Myndigheter och näringar
samarbetar för att främja fiske på
fritiden vilket genom vistelser i
naturen och social gemenskap
bidrar till jämlik hälsa.

Sociala
värden

Samtliga av fiskets och vattenbrukets
delsegment är lönsamma och visar positiva
resultat, vilket skapar företagande och
sysselsättning,
- Tillstånd för kustfisket prioriteras
- Satsningar på generationsväxling
- Satsningar på jämställdhet i näringen
- Nationella stödinsatser
- Regionala stöd- och utbildningsinsatser
- Infrastrukturinvesteringar
- Stöd marknads- och affärsutveckling
- Stöd förädling från hav till bord
- Värna om fiskeinfrastrukturen

Vad har vi gjort senaste tio åren
För drygt tio år sedan inleddes en kvalitetsstyrd verksamhets- och affärsutveckling inom
yrkesfisket efter Norrbottenskusten, ett arbete som i steg har lagt grunden för en mer
företagsanpassad, långsiktig och framtidsinriktad verksamhet.
Arbetet delades upp i utveckling av
-

Organisationen
De yrkesfiskande medlemmarna
Varumärket Kalix löjrom

Organisationen
-

Genomgång av stadgar, föreningsformer, logo mm
Rekrytering av extern kompetens till yrkesfisket
Ekonomisk utveckling = en styrelses primära ansvarsuppgift
Administrativ utveckling = en styrelses primära ansvarsuppgift
Tydliggöra styrelsens roll och ansvar inklusive mötesrutiner genom en actionlogg
Tydliggöra ansvaret inom samordnade förvaltningen av siklöja
Upprätta skrivelser, svara på remisser, utse kontaktpersoner mot myndigheter mm
Ställa krav på samverkanspartners, inte minst kommunerna

De yrkesfiskande medlemmarna
-

Förstå kvalitetskedjan inom fisket från hav till bord
Styra upp personliga ansvaret inom egenkontrollen
Intressera medlemmarna för livsmedelskunskap och förädling

Varumärket Kalix Löjrom
-

Kvalitetssäkring av varumärket Kalix Löjrom
Marknads- och affärsutvecklingsinsatser
FOTO: Martin Cervera

Regeringen och Näringsdepartementet
ställer krav på Havs och vattenmyndigheten
Enligt Regeringens regleringsbrev 2019-12-19 har Näringsdepartementet ställt långtgående krav på
Havs och vattenmyndigheten för att värna om det småskaliga svenska kustfisket:
Myndigheten ska redovisa vad de gjort och gör för att stärka kustfisket. Redovisningen ska särskilt
belysa utvecklingen av det småskaliga kustnära fisket samtidigt som myndigheten ska redovisa
effekterna av arbetet för att underlätta för fiskeriföretagens småföretagande att göra rätt och
minimera den administrativa bördan.
Med andra ord se till att kustfisket ska kunna fiska mer.

Myndigheten ska redovisa hur de har förenklat tillståndsprocesserna inom fisket till gagn för det
småskaliga kustnära fiskets företrädare.
Under 2020 upplever vårt kustnära fiske att förbättringar redan har skett, till exempel när det gäller
trålfiskets tillståndsprocesser, överlåtandet av tillstånd och det slopade kravet på att den som har
tillståndet måste finnas ombord på fartyget. Detta har vi tacksamt noterat som glädjande förbättringar.

Senast den 30 december 2020 ska Havs och vattenmyndigheten lämna rapporten till Regeringen och
Näringsdepartementet.

Resultatet av detta regleringskrav kommer att vara helt avgörande för om kustfisket, som har en
nyckelroll i målsättningen att dramatiskt kunna öka samhällets självförsörjningsgrad av fisk, ett mål
som stöds av både Agenda 2030, nationella och regionala livsmedelsstrategier.

Kalix Löjrom firar 10-årsjubileum
Den 12 november 2010 tilldelade EU-kommissionen Kalix Löjrom Europas starkaste livsmedeskydd
Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB) – Protected designations of origin and Protected geographical indignations (PDO)

Ägare
Norrbottens Kustfiskareförbund

Enda tillsatsen
4 % havssalt

Smaken
Kalix Löjrom har en rund mild smak
med toner av len fiskolja och salt

Namngivare
Hovkrögaren Verner Vögeli
introducerade på 1960-talet Kalix
Löjrom på det finaste matborden
på Operakällaren i Stockholm

Särskiljande – det unika
Torrrhalten – det bräckta havsvattnet påverkar
romkornens kapiilärkraft så att de ”klibbar ihop” vilket
ger produkten dess unika egenskap, den ska inte rinna
ur en matsked som lutas
Kemin – Kalix Löjrom skiljer sig kemiskt i jämförelse
med annan fiskrom kring halterna av ämnena brom,
strontium, jod, selenium, molybdenium, barium och
litium. Just förhållandet mellan ämnena strontium och
barium är särskilt unik för Kalix Löjrom, vilket är
avgörande för DNA-testning av löjrom

Fisken och fiskeområdet
Kalix Löjrom utvinns ur den minsta laxfisken
siklöja som fiskas i Bottenvikens kustland och 40
km ut till havs i kommunerna Kalix, Haparanda,
Luleå och Piteå, på områden som fastlagts
genom Havs och vattenmyndigheten. Siklöjans
föda består av planktoniska kräftdjur som följer
med älvvattnet ut i kustområdet

Speciellt livsmedelsnummer
För att bereda Kalix Löjrom som ska
marknadsföras och säljas gäller ett
lagstadgat krav att lokalen godkänns för
att hantera skyddade produkter

Lagstadgat krav på beredning
Enligt Livsmedelslagen måste Kalix Löjrom göras klart
för infrysning inom 24 timmar efter landning av fisken,
beredningen måste göras i fiskeområdet och produkten
ska slutförpackas och märkas enligt föreskrifterna

Råd för upptining
Tinas i kylskåp, kan enligt Livsmedelsverketfrysas åter upp
till fem gånger utan att tappa kvalitet

Romkornens färg
Orange, enligt National Colour Scheme´s färgskala,
NCS S2070-450R

Siklöjefisket har lång tradition

Fisket efter siklöja har bedrivits efter Norrbottenskusten varje höst sedan
1500-talet. Med tiden har fångstmetoderna utvecklats, förr användes
mestadels finmaskiga bomulls- och senare nylongarn, skötar och ryssjor.
Den moderna yrkesmässiga bottentrålningen efter siklöja startade som ett
försök för 50 år sedan och intensifierades under 1990-talet med mer
ändamålsenliga större fartyg, utvecklade selektiva redskap och elektroniska
instrument i båtarna. Normalt startar fiskesäsongen den 20 september och
pågår fyra till fem veckor under perioden innan siklöjan leker.
Sedan 2006 ansvarar yrkesfisket för samförvaltningen av siklöjan, i
samverkan med marinbiologer och tillståndsgivare.

Kalix Siklöja – en utsökt matfisk

Siklöjan har en stor potential som en utsökt matfisk.
Sedan ”Kalixlöjan” var en obligatorisk råvara i tävlingen Årets Kock har
stjärnkockarna tagit den till sitt hjärta och serverar den på olika sätt i
exklusiva förrätter. Den varmrökta löjfilén är en känd specialitet.
Både Kalix Löjrom och siklöjan är intressant för Matlandet Sverige.

Svensk laxförvaltning i korthet
Norrbottens älvar producerar årligen 9 av 10 laxsmolt av den totala smoltproduktionen i
svenska vildlaxälvar i Östersjösystemet (enligt SLU – WBAST, 2012)
Norrbottens andel
Västerbotten andel
Övriga svenska älvar

89,2 %
7,8 %
3,1 %

Torneälven
Kalixälven
Råneälven
Piteälven

65,5 %
21,5 %
1,5 %
0.9 %

nationalälv
nationalälv
nationalälv

Odling av lax i Bottenvikens skärgård, enligt vattendomar
Luleälven
550 000
Kemiälven
>600 000
Skellefteälven 119 000
Umeälven
80 000
749 000

Fettfensklipps på Hedens fiskodling (Europas mest utbyggda älv, 72%)
2017 påbörjades fettfeneklippning = har förts som vild lax i svensk statistik

Svenska målsättningen med laxförvaltningen, enligt SLU
Förvaltningsplanens riktlinjer är att fiskeansträngningen ska ligga så nära källan/reproduktionen som
möjligt för att inte laxfisket ”söderut” ska fånga lax som ska upp och leka i övriga mindre laxförande
svenska älvar i Östersjösystemet.
Som mest har 2/3 av den svenska laxkvoten fördelats till yrkesfisket i Norrbotten och Västerbotten, för
ungefär tio år sedan. Därefter har kvotfördelningen kraftigt förändrats i strid med förvaltningsplanen.
Följden av detta är att lekmogen lax som borde ha prioriterats att stärka laxälvar med svag reproduktion
fiskats upp innan de hinner upp till sina lekbottnar.

Laxfisket – ett för många olönsamt fiske
Fiskemetoder inom det yrkesmässiga kustfisket
Numer mestadels pushup-fällor, tidigare ryssjor

Laxfisket startar och slutar
Oftast 17 juni, styrs av Gränsälvskommissionens beslut för Torneälvens fiske
Senare start ca 21 juni för tillstånden av fasta fiskeredskap för ”binäringsfisket”
Havs och vattenmyndigheten meddelar länets yrkesfiskare om laxfiskestoppet efter 5-12 fiskedagar
En tid efter stoppet ett tillåtet fortsatt laxfiske i Luleälvens inre sötvattenområde efter odlad lax

Laxens vandring norrut
De söker sitt hemmavatten som de präglats med sedan födseln
De kommer oftast upp i Bottenviken efter finska kusten
De kommer först till Haparanda skärgård, sedan vidare efter kusten mot Kalix, Luleå och Piteå
Den svenska och finska odlade laxen ingår i svensk vildlaxstatistik (många odlade laxar som vild lax)

Svensk lax en bytesaffär vid kvotförändringar inom Östersjöfisket
Havs och vattenmyndigheten bytte 2018 bort 5 000 svenska laxar i en bytesaffär med Danmark till förmån för
ökade svenska kvoter på annan fisk efter Västkusten
Under många år ett stort hemlighetsmakeri efter polska kusten
kring deras laxfiske som vid landning förs som annan fisk

Apropå livskvalitén i våra kustoch skärgårdsområden:

— Tänk om man skulle bygga en riktigt hög
mur runt Stockholm, där man varken kunde
komma in eller ut. Undrar var det skulle finnas
mest klösmärken, innanför eller utanför.
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